Provozní řád
Veřejné antukové sportovní hřiště u obecního úřadu
Majitel Obec Rudník, Rudník 51, 543 72, IČ 00278246
Provozovatel Obec Rudník, Rudník 51, 543 72, IČ 00278246
Obecná ustanovení Provozní řád vydává obec Rudník jako vlastník sportovního zařízení, které určuje

základní pravidla provozu antukového sportovního hřiště (dále jen „hřiště“) a je závazný pro všechny
uživatele hřiště. Hřiště je určeno k provozování míčových her, jedná se zejména o tenis, volejbal a
nohejbal. Za provoz zodpovídá provozovatel hřiště – obec Rudník. Provozovatel jmenuje správce
antukového sportovního hřiště (dále jen „Správce“). Užívání areálu a jeho součástí je na vlastní
nebezpečí. Provozovatele nenese odpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.

Provozní doba hřiště Hrací sezóna je každoročně zahájena a ukončena po dohodě se Správcem a
Provozovatelem. Hrací doba na hřišti je stanovená PO – NE od 09:00 do 20:00 hod. Případné otevření
mimo provozní dobu lze sjednat se správcem. Provozovatel si vyhrazuje právo změny v provozu
hřiště a v případě špatného počasí nebo jeho důsledkem hřiště uzavřít.
Správce hřiště
Za provoz zodpovídá provozovatel hřiště – obec Rudník. Provozovatel jmenuje Správce antukového
sportovního hřiště (dále jen „Správce“). Správce hřiště pečuje o hřiště dle návodu, který předal
zhotovitel hřiště Majiteli hřiště. Provozního řádu. Správce předává Provozovateli písemné
požadavky na nákup potřebných pomůcek pro výkon Správce nebo opravy hřiště. Správce pokud je
potřeba organizuje prostřednictvím tajemníka OÚ zapojení dalších pracovníků obce při údržbě hřiště.
Správce vydává klíče zájemcům, kteří mají hřiště objednáno. Za užívání hřiště platí uživatel předem
Správci podle ceníku, který je přílohou č. 1 Provozního řádu. Správce přijímá platbu a vydává
pokladní doklad o zaplacení. Ceník schvaluje Rada obce Rudník.
Vstup na hřiště
Na hřiště mají vstup povolen oddíly a sportovní skupiny v době dohodnuté s Provozovatelem, kterého
zastupuje Správce a osoby, které provedli rezervaci telefonicky u Správce. Herní hodina na hřišti je
stanovena na 60 minut + 15 na úklid. Osoby mladší 15 let musí mít doprovod starší 18 let.
Pravidla užívání areálu
Hřiště smí být užíváno pouze ke sportovním účelům, pro které bylo vybudováno: tenis, volejbal a
nohejbal a další pro antukový povrch vhodné sporty. Pravidla chování uživatelů a návštěvníků jsou
popsána v Návštěvním řádu hřiště. V případě nutnosti či např. nepříznivých povětrnostních podmínek
pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
Ochrana zdraví návštěvníků, telefonní čísla
K seznámení návštěvníků s provozem hřiště je tento řád k dispozici u správce hřiště, na
www.rudnik.cz a rovněž je vyvěšen u hřiště na viditelném místě.
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Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád byl schválen na 15. jednání RO Rudník - usnesením číslo 2a/15/2019 dne 3.6.2019
a nabývá účinnost od 4.06.2019.

V Rudníku dne 4.6.2019
Ing. Aleš Maloch starosta obce Rudník

